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KÖSZÖNTÕ

TISZTELT OLVASÓ!
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának elnökeként köszöntöm Önöket.
Egy civil szervezet sikerességét nagyon sok tényező befolyásolhatja, a szervezet vezetőjének kreativitásától kezdve a kommunikációs és kapcsolatépítő képességéig
bezárólag. Fontos megállapítás azonban, hogy a különböző szférák és a civil szervezetek egymással való együttműködése nélkül az egyesületek, alapítványok tevékenysége kevésbé lehet hatékony.
Jelen kiadvány, melyet a Kedves Olvasó a kezében tarthat, szép példája a civil szervezetek egymással és az önkormányzattal való partnerségének.
A Smidt Hírlevél – Hírlevél Plusz kiadvány első oldalain Szombathely kulturális életébe nyerhetnek betekintést az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a Savaria
Megyei Hatókörű Városi Múzeum programjain keresztül. A további oldalak a Hírlevél
Plusz online verziójának anyagából kerültek összeállításra, az oldalakon helytörténeti
szösszenetek, retrófotó-összeállítások kaptak helyet. Majd a civil szervezetek működését segítő Vas Megyei Civil Információs Centrum díjmentesen igénybe vehető
tanácsadási, információs, infokommunikációs és egyéb szolgáltatásairól olvashatnak.
2014-ben nagy lehetőséget láttunk, mint önkormányzat, az Új Széchenyi Terv ÁROP
Programjának Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése tárgyú pályázati felhívásában, és benyújtottuk az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0009 azonosító számon pályázatunkat Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen címmel. A nyertes
pályázatot konzorcium keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Szombathelyi Civil Kerekasztal és a Martinus Vallási és Kulturális Egyesület valósította meg közel egy év alatt, melynek szolgáltatásai azóta is a civilek rendelkezésére
állnak. Ezen szolgáltatások közül e kiadványban a „Szombathelyi Civil Világ” elnevezésű képújság és a civil netsarok került részletesebben bemutatásra.
A kiadvány záró oldalain a Smidt Múzeum aktualitásairól olvashatnak: múzeum felújítás, Smidt Múzeumért Alapítvány bemutatása, első világháborús időszaki kiállítás
program ajánlója.
Remélem, sok hasznos információt ad közre a kiadvány, és gyakran forgatják majd
ezt a kiadványt azzal a céllal, hogy a jövőben még aktívabban vegyenek részt Szombathely kulturális és civil életében.
DR. TAKÁTSNÉ DR. TENKI MÁRIA
elnök, Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

SMIDT HÍRLEVÉL: üzemelteti a Smidt Múzeumért Alapítvány.
Postai cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 42. E-mail: info@smidthirlevel.hu
HÍRLEVÉL PLUSZ: üzemelteti a Smidt Múzeumért Alapítvány és a Fúvósmuzsikáért Alapítvány.
Postai cím: 9700 Szombathely, Rohonci u. 42. E-mail: szerkesztoseg@hirlevelplusz.hu

IMPRESSZUM

A Hírlevél Plusz és a Smidt Hírlevél online hírportálok közös, időszaki kiadványa.
Főszerkesztő/vezető szerkesztő: Simon Ádám Az időszaki kiadványt összeállította: Bődi Lívia, Nagy Krisztina, Tóth Tamás,
Simon Ádám Fotó: Németh Ingrid, Korponay Balázs, VCIC, valamint a Hírlevél Plusz archívuma. /// A kiadvány Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, a Smidt Múzeumért Alapítvány, a Fúvósmuzsikáért Alapítvány
és a Vas Megyei Civil Információs Centrum együttműködésével jelenik meg 600 példányban. Nyomtatja a Karitász Nyomda. A kiadvány felelős kiadója Simon Ádám főszerkesztő. Lapzárta: 2015.12.08. /// Minden jog fenntartva!

www.smidthirlevel.hu
www.hirlevelplusz.hu
Fúvósmuzsikáért
Alapítvány

BEMUTATKOZUNK
A Smidt Múzeumért Alapítvány által üzemeltetett Smidt Hírlevél 2009 óta mutatja be a
Smidt Múzeum gazdag gyűjteményét, Dr. Smidt Lajos múzeumalapító életét; emellett
rendszeresen tájékoztatja az olvasókat a Smidt Múzeum programjairól, kiállításairól. Az
érdeklődők a Smidt Múzeumért Alapítvány tevékenységét is megismerhetik a Smidt Hírlevélen keresztül, amely 2012 óta online verzióban érhető el a www.smidthirlevel.hu
weboldalon.
Belőle nőtte ki magát a civil szférával, az önkéntességgel, a kultúrával és a helytörténettel foglalkozó Hírlevél Plusz (www.hirlevelplusz.hu), amely 2012 augusztusában próba, míg 2013 januárjától teljes üzemmódban várja az olvasókat. A jelenleg a Smidt Múzeumért Alapítvány és a Fúvósmuzsikáért Alapítvány közös üzemeltetésében működő
portál—a Smidt Hírlevélhez hasonlóan— civil összefogás eredményeként, nonprofit módon, önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségével mutat be számos
témában tartalmas és információdús, képekkel és videókkal megjelenített anyagokat.
Reméljük ezen kiadványon keresztül még több emberrel tudjuk megismertetni a két
hírportál anyagát, s e tartalom elég meggyőző lesz ahhoz, hogy újabb olvasókat köszönthessünk portálainkon!

BEMUTATKOZNAK A MÛKÖDTETÕK
A FÚVÓSMUZSIKÁÉRT ALAPÍTVÁNYT 1993. augusztus 13-án alapította Horváth László hangszerkereskedő.
Az Alapítvány célja: Hozzájárulni a nemzetközileg elismert magyar fúvószenei mozgalom hírnevének növeléséhez, a fúvószenei kultúra ápolása hazánkban és határainkon túl, aktív részvétel Szombathely és Vas megye
zenei életében, szakmai rendezvények tartása, ezeken való részvétel biztosítása, hangversenyek rendezése,
ezek kiadásainak fedezése. Az alapítvány az utánpótlásra is nagy gondot fordít, lehetőségeihez mérten támogatja az olyan ifjú zenészeket, akik szorgalmukkal, a próbákra járással és a szerepléseken való részvételükkel példák lehetnek a többi fiatal zenész számára. A szervezet számtalan programot és kiállítást szervez;
2014-ben alapítványunk a XIV. Nemzetközi Fúvósfesztivál megrendezése alkalmából kiállítást rendezett az
elmúlt 13 fúvósfesztivál történetéből a Vas Megyei Levéltárban. 2014 októberében a zene világnapja alkalmából a Smidt Múzeumért Alapítvánnyal közösen szervezett kiállítást „A zene mindenkié” címmel, ami az
1934 decemberében alakult Schola Cantorum Sabariensis és Szombathely Város Fúvószenekara válogatott
emlékeit mutatta be a kórus egykori próbahelyén, a mai Smidt Múzeumban. 2014 decemberében fúvósmatinét szervezett az Aranyhíd Oktatási és Nevelési Központ gyermekeinek, hangszerbemutatóval, hangszerek
kipróbálásával és egy kis ajándékkal.

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL BŐVEBBEN OLVASHATNAK A HIRLEVELPLUSZ.HU-N!

ADÓSZÁM: 18880807-1-18

BANKSZÁMLASZÁM: 72700260-30206223
A Smidt Múzeumért Alapítvány tevékenységéről a hátoldalon olvashatnak!

KULT

MEGÚJULT AZ AGORA— MÛVELÕDÉSI ÉS SPORTHÁZ
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KÖZÖS KIÁLLÍTÁST SZERVEZ SZOMBATHELY ÉS PANNONHALMA

KULT

„A LÉNYEG SZENT MÁRTON ESZMEISÉGE”
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum is
jelentős szerepet kap a 2016-os Szent Márton-év
programsorozatában — erről kérdeztük
Csapláros Andrea múzeumigazgatót.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság és Szombathely
között megállapodás született, melynek keretében
közösen szerveznek kiállítást. Miről szól ez a tárlat?
A megállapodás nemcsak a kiállításról szól, hanem
Pannonhalma és Szombathely együttműködéséről
a Szent Márton-évvel kapcsolatban. A lényeg
Szent Márton eszmeisége, melyet mindkét hely
sugározni szeretne. Egy hosszú programsorozatról, Szent Márton mindkét városban történő bemutatásáról született megállapodás, melynek
egyik pontja a kiállítás.
A megegyezés azért jött létre, mert ők is és mi is
szerettünk volna kiállítást Szent Mártonról, de
elutasítottuk a születési hely körüli vitákat és a
rivalizálást. (Köztudomású az a – középkori bencés
hagyományon nyugvó – pannonhalmi vélekedés,
mely szerint Márton Pannonhalmán született.) Így
egy olyan közös nemzetközi tárlatot hozunk létre,
amely közös jeggyel lesz látogatható, tehát zarándokutak is építhetők rá.
A kiállítás tematikájáról sokáig zajlott a vita, végül
úgy döntöttünk, hogy mi Savariát, mint Szent Márton születési helyét emeljük ki. Ezt a pannonhalmiak tiszteletben tartják, Pannonhalma az egyházi és
vallási vonatkozásokra koncentrál inkább. Szombathelyen azt a környezetet mutatjuk be, amelybe
Szent Márton született. Itt a római valláshoz kapcsolódó kultuszok emlékei bőségesen kerültek elő,
elég, ha csak az Isis-kultuszra és az Iseumra gondolunk. De ugyanitt az első keresztény csoportok
megjelenésére is láthatunk példát.

Fotó: H+ archív

Hol és mikor lesz a kiállítás?
Másfél évvel ezelőtt a kiállítás kurátora, Dr. Takács Imre
Szombathelyen járt és végignézte a múzeum összes
intézményét. Úgy gondolta, hogy az Iseum az az épület,
amely a 21. századi kiállítási feltételeknek megfelel. Ezt
én is így látom és örömmel fogadom, mert az Iseumban
van Közép-Európában az egyetlen olyan római kori
vallástörténeti kiállítás, amely hátterül szolgálhat a
kereszténység kiteljesedése történetének. A kiállítás
május-június környékén nyílik meg és november végéig
tart majd.
A múzeum részt vesz-e a Szent Márton-év programjaiban, és ha igen, milyen módon?
A múzeumban egyrészt egy kortárs művészeti kiállítás
előzményeként az ún. AVEC – városok (Európai Kulturális Városok Hálózata – a szerk.) kaptak felhívást Szent
Márton-témájú képek készítésére. A beérkezett művekből szeptemberben nyílik kiállítás a képtárban. Emellett
a karnevál egyik fő témája lesz a Szent Mártonévforduló. Szinte minden nap lesz valamilyen, ehhez
kapcsolódó program. A pedagógiai, ismeretterjesztő
elemek mellett szociális rendezvények is várhatók,
amelyek kimondottan kötődnek Szent Márton szellemiségéhez.

Fotó: Ferencz Eszter

Elsodort világ. Plakát-álmok 1910-1920

KIÁLLÍTÁSAJÁNLÓ

A Magyar Nemzeti Múzeumban október
végéig volt látható a nagy sikerű kiállítás,
amely most Szombathelyre érkezik. A
Savaria Múzeum dísztermében és emeleti
termeiben 2016. március 19-ig tekinthetők meg a megkapó, élvezhető és megjegyezhető plakátok, amelyek életmód- és
művelődéstörténeti értékű kiegészítő
információt hordoznak, gyakorta megragadó képi élménnyel párosulva.

TÖRTÉNELEM

VÁLOGATÁS A HIRLEVELPLUSZ.HU HELYTÖRTÉNETI ANYAGÁBÓL
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HELYTÖRTÉNETI SZÖSSZENETEK
A hirlevelplusz.hu internetes hírportál több rovatán keresztül kerül bemutatásra
Szombathely egy-egy intézményének, szervezetének, közterének, jellegzetes épületének története. Az alábbiakban egy válogatást nyújtunk ezen témákból - a teljes cikkek elérhetőek a weboldalon!
A SZÉPÍTŐ EGYESÜLET TÖRTÉNETE
„Az 1830-as években felmerült az igény, hogy a város
1.
lakó- és középületeinek, utcáinak, tereinek szépítéséről intézményesen gondoskodjanak.
(…) . Aztán 1885-ben Varasdy Károly kezdeményezésére felhívást tettek közzé a Szépítő Egyesület megalakítására. 1885. november 21-én 74 alapító és 124 rendes taggal megalakult a szombathelyi Szépítő Egyesület. Az egyesület első tervei között a fásítási program
állt. (…)”

2.

VAS MEGYE ELSŐ ÁRUHÁZA: CENTRUM
„A szombathelyi Fő tér hangsúlyos épülete 1912-ben
épült, dinamikusan fejlődő, iparosodó környezetben,
közvetlenül az I. világháború előtt. Három jellegzetes, Fő
téri barokk épületet is leromboltak, hogy a helyére ezt a
különleges szecessziós épületet emeljék, mely a Szombathelyi Takarékpénztár otthonául szolgált a következő
évek során. Az eredetileg ott álló házak lebontásával és
e hatalmas épület emelésével nem mindenki értett
egyet – egyesek túlságosan ormótlannak tartották a
város Fő teréhez képest. (…)”

AZ OLADI KILÁTÓ TÖRTÉNETE
„Az 1935. április 23-án megtartott közgyűlésen megismerhette a tagság a kilátótorony építésének körülményeit: „A kilátótorony kb. 12 m magas lesz, ahonnan tiszta
időben gyönyörű kilátás nyílik a Stájer
Alpokra, az elszakított országrészekre, a
kőszegi hegyekre, Vértes-hegységre, a
bakonyi hegyláncolatra, a Gyöngyös mellékére és a jáki templomra (…)”

3.

1. képeslap: Kőszegfalviné Pajor Klára / A szöveg Vígh
Kornél esszédolgozatának feldolgozása
2. kép: Berzsenyi Dániel Könyvtár képeslap– és fotótára, H.CS. / A szöveg Vígh Kornél
esszédolgozatának feldolgozása
3. képeslap: Kőszegfalviné Pajor Klára / Szöveg: PT

AJÁNLÓ

80 éves Oladi Kilátó a Facebookon is!
www.facebook.com/oladikilato

www.szentmarton.hu
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VÁLOGATÁS A „RÉGI SZOMBATHELY” ROVAT TARTALMÁBÓL

TÖRTÉNELEM

ILYEN VOLT A RÉGI SZOMBATHELY (KÉPÖSSZEÁLLÍTÁS)
A hirlevelplusz.hu internetes
hírportál Régi Szombathely című
rovata nemcsak a portálon, hanem a Facebookon is nagy népszerűségnek örvend. Íme egy
képösszeállítás Szombathely történelmének elmúlt 200 évéből,
Kőszegfalviné Pajor Klára képeslapjain és fotóin keresztül.

AJÁNLÓ

www.facebook.com/regiszombathely
www.hirlevelplusz.hu/regiszombathely

HELYTÖRTÉNET ÉS KULTÚRA
MINDEN MENNYISÉGBEN :-)
HIRLEVELPLUSZ.HU

CIVIL

A VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM SZOLGÁLTATÁSAI
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SZÁMTALAN LEHETŐSÉG A CIVILEK SZÁMÁRA
I. TANÁCSADÁSOK
A centrum tanácsadásai személyesen, telefonon és
email-ben is elérhetőek. A személyes tanácsadások
kizárólag előzetes egyeztetés, bejelentkezés alapján
vehetőek igénybe, a sorban állás elkerülése érdekében. A tanácsadásokra való bejelentkezés, a tanácsadásokkal kapcsolatos egyeztetés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Tel.: +36-30-5858-322 E-mail: vasicic@gmail.com
II. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
 információs napok szervezése
 a
civil
szervezetek
adatbázisa
a www.vasicivil.hu weboldalon érhető el a Civil
Szervezetek elnevezésű menüpontban: itt azon
civil szervezetek listája és adatai találhatóak, melyek a weboldalon keresztül regisztráltak az adatbázisba.
 önkormányzati civil referensek, civil ügyekkel foglalkozó köztisztviselők, közalkalmazottak adatbázisa
 megyei civil hang-képtár
Olyan civil szervezetek történetét, eseményeit,
programjait, jó gyakorlatait mutatja be a CIC a
www.vasicivil.hu weboldalán hangfelvétellel, képanyaggal melyek tevékenysége példaértékű lehet a
megyében működő többi civil szervezet számára
III. INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK
 elektronikus
hírlevél
megjelentetése
A hírlevélre a vasicic@gmail.com e-mail címen
lehet feliratkozni.
 gyakran ismételt kérdések (GYIK) közzététele, információs
tartalmak,
hírek
közzététele
a www.vasicivil.hu-n
 információk biztosítása az EMMI által működtetett
honlap számára
IV. KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos képzések szervezése

Fotók: VCIC

V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
 CIC partneri hálózati munkában való részvétel
 más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való
együttműködés
 civil szervezetek és munkatársaik számára biztosított érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenység, jogsegély
 nyilvántartott közmunkások végzettség és/vagy
képzettség szerinti munkához jutásának és vég leges elhelyezkedésének segítése a megye területén működő civil szervezeteknél
 „Mi is szolgáltatunk” adatbázis:
Az adatbázisban a megyei civil szervezetek szolgáltatásai érhetőek el. Célja hogy a szervezetek
megismerjék egymás szolgáltatásait, ezáltal
lehetőséget teremtve arra, hogy üzleti alapon
civil a civiltől vegyen igénybe szolgáltatásokat
(pl.: rendezvényszervezés, kézműves foglalkozás
vezetése, amatőr művészeti tevékenység…)

A centrum szolgáltatásai DÍJMENTESEN vehetőek igénybe.
VAS MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM
Iroda: Szombathely, Horváth Boldizsár körút 9.
Iroda nyitva tartása: H-Cs 8.00-16.00, P 08.00-14.00
Telefon: +36-30-5858-322
Email: vasicic@gmail.com
Weboldal: www.vasicivil.hu
Facebook oldal: www.facebook.com/vasicic

CIVIL INFORMÁCIÓ
A 2016. MÁRCIUS 15-ÉN
ÉRVÉNYBE LÉPÕ ÚJ PTK. ÉRINTI A
CIVIL SZERVEZETEK MÛKÖDÉSÉT!
BÕVEBBEN: HIRLEVELPLUSZ.HU

CIVIL BEMUTATÓ - 30 ÉVES A HEGYPÁSZTOR KÖR
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CIVIL

SZABADTÉRI PIKNIK AZ OSZKÓI SZŐLŐHEGYEN
2015. október 3-án ünnepelte meg az oszkói
Hegypásztor Kör megalakulásának 30. évfordulóját.
Felsorolni is nehéz, hogy a három évtizednyi fennállás
óta mennyi kezdeményezés kötődik ez egyesület
nevéhez: hagyományőrző néprajzi táborok, vinotéka
és közösségi ház, helyi termék fejlesztés, erdei iskolai
programok, szőlőtelepítés, zsúpkészítés hagyományának felélesztése.

Az egész napos szülinapi összejövetel célja az volt,
hogy a hosszú fennállás egyes pillanatait felelevenítsék fotók, naplók, filmek segítségével, találkozzanak
régi barátokkal, ismerősökkel. A napot közös főzés,
családi vetélkedő, szőlőpréselés, szabadtéri játékok
színesítették.
Az egyesülettel közösen ünneplők tekinthették meg
először az évforduló alkalmából elkészült „Az oszkói
Hegypásztor Kör első 30 éve” című kiadványt, melyet

Fotók: Korponay Balázs

a szerző, Kámán István mutatott be. Gondolatait megosztotta még Kovács István, az egyesület jelenlegi
elnöke, Zágorhidi Czigány Csaba és Török Miklós alapítók, valamint Hosszú Zoltán a település polgármestere.
Ezek után került sor a körcsoportkép elkészítésére,
közös éneklésre, koccintásra és az elmaradhatatlan
születésnapi torta felvágására. Az ünnepi pillanatokat
éjszakába nyúló táncház követte.

A SZOMBATHELY ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÁSAI CIVILEK SZÁMÁRA
"SZOMBATHELYI CIVIL VILÁG"
KÉPÚJSÁG A VÁROSHÁZA FÖLDSZINTI
FOGADÓTERÉBEN

A civil képújság hírt ad a szombathelyi civil szervezetek aktuális programjairól, rendezvényeiről, megvalósult eseményeiről, projektjeiről. A képújság
frekventált helyen, a Városháza földszinti fogadóterében található. Amíg a város polgárai várakoznak a
különböző ügyeik intézésére, hírt kaphatnak és
értesülhetnek városuk gazdag civil életéről, történéseiről.

CIVIL NETSAROK
A VÁROSHÁZA FÖLDSZINTI FOGADÓTERÉBEN
A civil szervezetek jelentős része, főleg a kisebb
szervezetek nem rendelkeznek Internet elérhetőséggel, megfelelő számítógéppel, infrastruktúrával.
Így nehezen jutnak hozzá az őket érintő fontos információkhoz (hírek, események, rendezvények,
pályázati támogatások). Az önkormányzat azzal
segíti a szervezeteket hogy a Városháza épületében
a Civil Netsarok névre hallgató térben számítógépes
hozzáférést nyújt közösségi Internet hozzáféréssel.

A képújság tartalmát a Szombathelyi Civil
Kerekasztal állítja össze.

További információk a Városháza
portáján kérhetők.

Bővebb információ:

Szombathelyi Civil Kerekasztal
9700 Szombathely, Ady tér 5. Tel.: +36-20-368-9846
E-mail: szhelyi.civil.kerekasztal@gmail.com

Még több civil infó:
HIRLEVELPLUSZ.HU

a smidthirlevel.hu, a Smidt Múzeumért Alapítvány
online magazinjának kiadványa

ÍGY ÚJULT MEG A SMIDT MÚZEUM

még több kép:
www.smidthirlevel.hu

SMIDT HÍRLEVÉL

A HADISEBESÜLÉSTÕL A GYÓGYULÁSIG
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ÚJ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS A SMIDT MÚZEUMBAN
A szombathelyi Smidt Múzeum időszaki kiállítása több ezer darabos háborús külön-gyűjteménye emléktárgyaiból válogatva a
harcképtelenné válástól a háttérországi, szombathelyi gyógyulásáig kíséri végig az első világháborús sebesülteket.
A lövészárokban használt felszerelések, a sátorlap, a vállból kioperált srapnel golyó, repülő nyilak, a hordágy, a vonat, a vöröskeresztes és jótékonysági emlékek, orvosságok, röntgenképek, hálalevelek, naplók, allegorikus és karikatúra rajzok mind egykori túlélők
kedves emlékei.
Az 1914-1918 között dúló első világháborúban az 1915-ös év
egészségügyi szempontból különös jelentőséggel bír. Ekkor születtek meg azok a törvények, amellyel a tömegesen megjelenő
háborús sebesülteket, rokkantakat gondozásba vették és speciális
utógondozó intézményeket állítottak föl számukra a történelmi
Magyarország számos nagyvárosában. A háborús orvoslás szombathelyi történetének legnagyobb alakja Dr. Pető Ernő szintén
1915-ben került városunkba a 11-es Huszárok ezredorvosaként. A
helyi orvosgárda alkalmazkodóképességének és Pető doktor tapasztalt sebkezelési módszereinek köszönhetően a szombathelyi
gyógyulásoknak hamar jó híre kelt. Az orvosok és betegek életet
jelentő emlékeinek sorában megjelenik vissza-visszatérő motívumként a halál, amellyel szemben mindenki a maga módján küzdött. A kis területen sok műtárgyat felvonultató tárlaton az egyéni
és kollektív találékonyság különleges módjait fedezhetjük fel!

Bővebb infó:
www.smidtmuzeum.hu
www.facebook.com/
smidtmuzeum

Fotó: Smidt Múzeum/Keppel Miklós

még több retro:
www.smidthirlevel.hu
A Smidt Múzeum épülete a hetvenes évek
közepén. A múzeumról készült, folyamatosan bővülő retró fotóarchívum már elérhető a Smidt Hírlevélen!
>>> Képeslap: Kőszegfalviné Pajor Klára
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„ÉLETRE KEL(L) A MÚLT”

SMIDT HÍRLEVÉL

NAGYMÉRTÉKBEN SEGÍTI A SMIDT MÚZEUMOT A
SMIDT MÚZEUMÉRT ALAPÍTVÁNY
Közel száz program valósult meg pályázati források és rengeteg önkéntes munka segítségével az elmúlt nyolc év folyamán a Smidt Múzeumért Alapítvány szervezésében a Smidt
Múzeumban.
A Smidt Múzeumért Alapítványt 2007-ben a Smidt Múzeum országosan is egyedülálló tárgyi-szellemi kincseinek széles körű társadalmi
megismertetésére és a Múzeum kulturális célú feladatainak támogatására hoztuk létre.
A múlt megismertetését és megszerettetését célzó tevékenységeinkbe az óvodásoktól az idősekig minden korosztályt sikerült bevonni. A
kisebbeknek gyermekfoglalkozásokon, papírszínházi bemutatókon,
kreatív kézműves programokon kelt életre a múlt, míg a fiataloknak és
a felnőtt korosztálynak ismeretterjesztő előadásokat, koncerteket,
filmvetítéseket, felolvasásokat, alkalmi mini tárlatokat, tematikus vezetéseket szervezett az Alapítvány.
Önálló kezdeményezéseink, városi és országos fesztiválokhoz kapcsolódó rendezvényeink, történelmi évfordulókról való megemlékezéseink egyaránt nagy népszerűségnek örvendtek.
Ezen kezdeményezések összefogásaként került meghirdetésre 2013ban az „Életre kel(l) a múlt!” elnevezésű projektünk, melynek fő célja a múlt megismertetése, a lokálpatrióta gondolkodásmód kialakítása
és közös kulturális örökségünk megóvása.
2014-től kiemelt figyelmet kapott a fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének javítása. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés lehetőségek szerinti megvalósítása nemcsak fogyatékkal
élő embertársaink, hanem mindenki számára élményszerű, interaktív
múzeumlátogatást ígér.
Tevékenységeinket támogatták magánszemélyek adományaikkal és
adójuk 1 %-ával, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (korábban
NCA) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. köszönjük!
Az elmúlt évek során munkavállalókkal, több tucatnyi önkéntessel
és közösségi szolgálatos diákkal, összességében több millió forintos pályázati forrásból, közel száz program megvalósításával,
múzeumi tevékenységek és kiállítások támogatásával, valamint a
technikai és műszaki eszközpark, illetve az online felületek fejlesztésével segítettük a Múzeum munkáját.
A jövőben is mindent elkövetünk azért, hogy a Smidt Múzeum csodálatos műkincs-együttese által hordozott javakból minden érdeklődő
minél nagyobb mértékben részesülhessen!

ADÓSZÁMUNK: 18898165-1-18

BANKSZÁMLASZÁM: 17600042-00152224-00200004

ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZLETESEBBEN OLVASHAT A SMIDTHIRLEVEL.HU-N!
AJÁNLÓ

SEBESÜLTEK KARÁCSONYA SZOMBATHELYEN
AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN
KEPPEL CSILLA TÖRTÉNÉSZ-MUZEUOLÓGUS, INTÉZMÉNYVEZETÕ CIKKE
HAMAROSAN A HIRLEVELPLUSZ.HU-N!

